
 
 
Nieuwsbrief 1 oktober 2021 
 

Agenda oktober 
(NB: aanvangstijd ouderavonden is 20.00 uur tenzij anders vermeld. Data staan ook in het Ouderportaal. 
(Ouderportaal is leidend) 
 
05-10-21 Ouderavond alle kleuterklassen LR  
06-10-21 Ouderavond LR 3 en LR 4  
11-10-21 Ouderavond MB 5  
12-10-21 Ouderavond HP 6 en LR 5  
13-10-21 Studiedag leerkrachten HP, alle klassen vrij  
14-10-21 Ouderavond LR 2  
16 t/m 24-10-2021 Herfstvakantie  
26-10-21 Ouderavond HP 5 
27-10-21 Ouderavond LR 1 
 
Leeswijzer: De nieuwsbrief bevat een algemeen deel voor alle ouders van VSU en vervolgens verschillende 
katernen per schoollocatie. 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
Inmiddels is het schooljaar alweer 5 weken aan de gang en zijn de Gouden weken voorbij: de nieuwigheid is 
eraf en we komen in een andere fase van het schooljaar terecht. In de eerste weken is aandacht besteed 
aan de sociale veiligheid en zijn er gezamenlijk afspraken gemaakt wat wel en niet in de klas. Nu is het zaak 
om dat vast te houden. Dat geeft rust en voorspelbaarheid voor kinderen en leerkrachten en schept de bed-
ding waarin geleerd kan worden. Alle leerkrachten van onze school volgen een Kanjertraining die hierbij 
ondersteund.  

Als jullie deze nieuwsbrief lezen, hebben we op alle drie de locaties het Michäelsfeest achter de rug. Een 
prachtig feest van moed en evenwicht. In de drie katern vinden jullie een verslag van dit machtige feest. 

Mede namens de medewerkers van drie locaties van Vrije School Utrecht, 

Ines Scheffer 

1 november loting leerlingen periode augustus t/m januari schooljaar 2022-2023 
Let op: 1 november aanstaande zal de loting gaan plaatsvinden onder de aangemelde kinderen die 4 jaar 
worden in de periode augustus t/m januari in schooljaar 2022-2023. Kinderen die al een broertje of zusje op 
school hebben, hebben voorrang mits tijdig aangemeld. Indien u, uw kind nog niet heeft aangemeld dan 
heeft u tot en met 28 oktober aanstaande nog de gelegenheid dit alsnog te doen. Dit voorkomt teleurstelling 
bij mogelijke plaatsingsproblemen. Een aanmeldingsformulier voor uw kind kan aangevraagd worden via 
administratie@vrijeschoolutrecht.nl.  

 
Opgave ouderbijdrage  
Hoewel het nog geen 15 oktober is, toch een herinnering om de ouderbijdrage op te geven in het geval u dit 
nog niet gedaan hebt. Van ruim 40% van de ouders hebben wij al een opgave ontvangen. Ook als u geen 
ouderbijdrage kunt betalen, vragen wij u dit door te geven. Een simpele mededeling via    
info@vrijeschoolutrecht.nl volstaat. 
 
 

Katern Hieronymusplantsoen 
 
Regenkleding en warme kleding 
De school vindt het belangrijk dat onze kinderen in de pauzes zoveel mogelijk naar buiten gaan. Het wordt 
weer herfst, het is dus belangrijk dat de kinderen zo nodig beschermd zijn tegen kou en regen. Gezichtsbe-
dekende maskers of mutsen zijn niet toegestaan.  
 
 

mailto:administratie@vrijeschoolutrecht.nl


Ziekte van een leerkracht 
Als er geen vervanging is worden de leerlingen die toch naar school komen bij ziekte van de leerkracht, ver-
deeld over andere klassen. Deze verdeling wordt bepaald door de overige leerkrachten in samenspraak met 
schoolleiding. De kinderen melden zich in het eigen lokaal en er zal een verdeling plaatsvinden. Kinderen 
maken niet zelf een keuze.    

 
 
Michaëlsfeest 
We kijken terug op een waanzinnig Michaëlsfeest! Op het kleu-
terplein was er de ambachtenmarkt en in het Lepelenburg de 
spelen en het gevecht met de draak; een hoogtepunt van het 
jaar voor veel leerlingen en leerkrachten.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boeken sparen voor de school!!!! 
De kinderboekenweek is een prima moment om samen met je kind een mooi 
boek te kopen. Als jullie dat doen in de prachtige boekenwinkel Broese, een 
uitje op zich, en het bonnetje bij ons op school inleveren, dan krijgen wij 20% 
van het aankoopbedrag in boeken uitgekeerd. In de hal komt vanaf woensdag 
een kinderboekenweek bus om de bonnetjes in te doen. 
 
Zo kunnen we samen sparen voor nog meer prachtige boeken op school. 

 
 
 

Herrie in klas 6 
Wat een gebonk toch in de 6e klas. De klas 
eronder vraagt zich af wat daar gebeurd. 
Klas 6 is sloffen aan het vilten en daarvoor 
wordt er eerst een dikke lap gelegd en gevilt 
van wol. Liters zeepwater, gewrijf, gekneed en 
liefde worden er in gestopt. Tot slot moet er 
gesmaakt worden met een nat pakketje wol. 
Het favoriete onderdeel van iedereen. Op een 
stoel staan en dan het pakketje 20 keer op de 
grond smakken. Heerlijk. Na de herfstvakantie 
gaan we uit de lappen de patroondelen knippen 
en het geheel in elkaar naaien. 

 
 
 
Onderhoud schoolplein 
In de verstuurde bijlage bij de vorige nieuwsbrief was geen foto op-
genomen die met een drone is gemaakt door Jasper van der Werff. 
Bijgaand één van de genomen foto’s. 

 
 



Katern Maliebaan 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De afgelopen weken stonden in het teken van het Michaëls-
feest. De Michaëlsgroep heeft hard gewerkt om alles voor te 
bereiden en het resultaat was onvergetelijk. Afgelopen 
woensdag hebben we ondanks de regen een geweldig Mi-
chaëlsfeest gehad met de school. Door de regen iets korter 
dan gepland maar dat heeft de pret niet mogen drukken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handwerken 
Maureen gaat volgende week beginnen met de handwerklessen in klas 1A, 1B, 2 en 3. We zijn nog steeds 
hard op zoek naar een vaste handwerkleerkracht voor alle klassen. Tot dit tijd hebben we deze oplossing en 
zijn daarmee Maureen ontzettend dankbaar.  
 
In klas 1A worden de voorbereidingen al getroffen voor de handwerklessen. Er moet goed samengewerkt 
worden om van lange strengen bolletjes wol te maken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Euritmie 
Ook dit schooljaar komt juf Berpke weer de euritmielessen bij ons op school verzorgen. Zij werkt bij ons als 
ZZP’er en verzorgd de lessen voor zowel het Hieronymusplantsoen als de Maliebaan. Wij zijn als school nog 
steeds op zoek naar een vaste leerkracht. Het eerste half jaar werkt Berpke op het Hieronymusplantsoen en 
de tweede helft komt zij naar de Maliebaan voor alle klassen. 
 

Leerkrachtondersteuning 
Duifje heeft ons laten weten dat zij per 01-12-2021 gaat stoppen bij ons als leerkrachtondersteuner. Uiter-
aard vinden we dat allemaal bijzonder jammer omdat Duifje met al haar energie en betrokkenheid van grote 
meerwaarde is binnen ons team. Wij zullen eerst intern de vacature verspreiden en daarna zal deze ook 
extern op de site komen. Mocht u iemand kennen die interesse heeft, verwijs hem/haar dan naar onze vaca-
ture pagina voor meer informatie. 
 

Fietsen 
De 4 fietsen op bijgaande foto staan al sinds de zomervakan-
tie op het plein. Graag mee naar huis nemen of de reden 
melden waarom deze er nog staan. 
 
Met vriendelijke groet namens het hele team, 
 
Marijn van Heesewijk 
Adjunct Schoolleider 
VSU loc. Maliebaan 



Katern Leidsche Rijn 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat hadden we vandaag een fantastisch Michaëlsfeest! 
Het plezier van de kinderen, de vrolijkheid en geweldige hulp van ouders en een goede voorbereiding onder 
leiding van juf Bien en juf Margot (en een snurkende reus in een tent), hebben dit feest onvergetelijk ge-
maakt voor eenieder. 
Het organiseren van dit feest is altijd een grote klus. Het is het feest waarbij altijd verhoudingsgewijs meer 
ouderhulp nodig is en het is dan heel fijn als die er is! 
In deze nieuwsbrief ook een stukje van de MR over de NPO-gelden. Zo gaan wij een klein deel van het geld 
besteden aan twee verrijdbare digiborden, een behoefte van de leerkrachten, om zo nu en dan in te zetten in 
ons vrijeschoolonderwijs. Want het is soms toch wel heel fijn om een filmpje te kunnen laten zien, bijvoor-
beeld van een vulkaanuitbarsting in klas 6 in het kader van de mineralogieperiode, of de tekst van een lied te 
laten zien zodat die niet helemaal op het bord geschreven of gekopieerd hoeft te worden, of dat er een 
werkblad of bladzijde uit een boek even vergroot getoond kan worden, of dat een kind dat een spreekbeurt 
heeft gemakkelijk een PowerPointpresentatie kan laten zien aan zijn of haar klasgenoten. En de MR heeft 
met ons meegekeken… 
Dan was er afgelopen zondag ook nog een heel succesvolle tuinmiddag die goed werd bezocht en waarin 
veel werk is verricht. Daar zijn we heel blij mee! Verderop een impressie. 
Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. 
 
Met hartelijke groeten namens het hele team, 
Jörgen Joosten 
Adjunct schoolleider Vrije School Leidsche Rijn 

 
 
Impressie Michaëlsfeest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Even voorstellen 
Hallo, mijn naam is Sien en ik ben de nieuwe leerkracht van klas 4 op de maandag en 
dinsdag en van klas 5 op de woensdag. Ik ben net afgestudeerd aan de Marnix 
Academie, een reguliere Pabo in Utrecht. Na twee jaar stage te hebben gelopen en 
één jaar als vakleerkracht gym te hebben gewerkt op Vrijeschool Het Zonnewiel in 
de Bilt, wist ik zeker dat het vrijeschoolonderwijs echt bij mij past. Mijn vrijetijd 
besteed ik het liefst in de natuur en aan sport, bergwandelen, klimmen, fietsen, 
frisbeeën, motorrijden en balanceren op een slackline. De plantkundeperiodes 
vond ik de allerleukste periodes om te onderwijzen en op dit moment ben ik mijzelf 
meer aan het verdiepen in vormtekenen. Tot eind maart blijf ik in beide klassen wer-
ken en daarna ga ik op reis door Europa. 
Juf Sien 
 
 

Vormtekenen in klas 4 
Tijdens het vormtekenen hebben de leerlingen uit de 4de klas een vormtekening gemaakt met rijst. Dit deden 
zij door in de rijst te tekenen of door rijst bij elkaar te duwen en tot een lijn te vormen. Ze konden op deze 
manier met hun vingers de vorm creëren en stonden daarbij direct in contact met het materiaal. De basis van 
de vormtekening was een lemniscaat, welke de leerlingen langzaam mochten vervormen. Na het tekenen in 
rijst hebben ze een op papier een begeleide vormtekening gemaakt.  
 

     
 
 
 

Schilderen in de kleuterklas 
 

“Hallo meneer kwast. Wat fijn dat u er bent, met het hout van de tim-
merman en het ijzer van de smid en de haartjes van kabouterbaardjes”  

“even kriebelen op mijn duim, mijn wijsvinger, mijn middelvinger, mijn 
ringvinger en mijn pink, dan even op mijn wang en ja heus ook even op 
mijn neus. Hatsjoe, hatsjoe, hatsjoe”  

Zo start de activiteit schilderen in de kleuterklas. Én zie alle kleuren van de 
regenboog verschijnen op het witte papier!  
Juf Wendy 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Geslaagde tuinmiddag zondag 26 september! 
Wat is er hard gewerkt door de ouders en kinderen. Het was erg fijn om zo met elkaar aan de slag te zijn.  
• Er is een compostbak gemaakt. 
• Het gat van de oude zandbak is gedicht. 
• De wilgenbomen zijn gesnoeid en ingevlochten. 
• Er is een begin gemaakt met een moestuin.  
• Heel veel onkruid verwijderd en gesnoeid 
• Nieuwe planten en struiken geplant. 
• Geveegd en opgeruimd. 
Met elkaar hebben we heel veel werk verzet. Lijkt het je leuk om ook te helpen? 
 

Zondag 31 oktober om 14u is er weer een tuinmiddag 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR over inzet NPO-gelden 
Hoewel het verplicht is dat de MR meekijkt met de plannen voor de besteding van de NPO gelden (Nationaal 
Plan Onderwijs), voelt het helemaal niet alsof Jörgen het ziet als een verplichting. Zoals we van hem gewend 
zijn, neemt hij ons met enthousiasme mee in de analyse en de afwegingen die gemaakt zijn om tot een 
doordacht plan te komen. Er is eerst gekeken op welke elementen een eventuele achterstand is ontstaan of 
waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Deze analyse is vervolgens besproken met de leerkrach-
ten en dat heeft geleid tot het huidige plan. Wat hierbij opvalt is dat niet gekozen is om korte inhaalslagen te 
maken, maar dat gezocht is naar een manier om de gelden zodanig in te zetten dat het tot een duurzaam 
effect leidt. Concreet wordt er dus geïnvesteerd in de leerkrachten, die van elkaar kunnen leren en specifie-
ke ondersteuning krijgen waar dat nodig is. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van BVS-schooladvies, die 
specifiek gericht is op ondersteuning leveren aan vrijescholen.  
Het is een plan dat er doordacht uitziet en de potentie heeft het onderwijs een extra impuls te geven en 
eventuele achterstanden weg te werken. 
We hebben er vertrouwen in. 
Mirjam (moeder van Naomi klas 4) en Pieter (vader van Quin klas 1 en Kai klas Iris en Carmen), MR-
geleding Leidsche Rijn 
 



Koffie-ochtenden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden mededelingen: 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


